
Ve zdravém těle zdravý duch 
 
Životopis Aleše Hory 
 
 
Pan Aleš Hora se narodil 28. května 1936 v Hradci Králové. S rodiči žil až do roku 1946 v Novém Bydžově. 
V tomto roce se přestěhovali do Teplic.  
 
V roce 1945, ještě v Novém Bydžově, se odstartovala jeho sokolská kariéra. A to vystoupením na tryzně za 
padlé a zabité během Druhé světové války, kde přednášel Romanci štědrovečerní od Jana Nerudy.  
Jeho velkým životním vzorem v dětství byli Rychlé šípy, které upevňovali i jeho sokolské zásady.  
 
V šesti letech nastoupil na základní školu v Novém Bydžově. V základní škole pokračoval v Teplicích. Na 
tato školní léta vzpomíná s radostí. Především, na zážitek z Krkonoš, kam je vzal jejich pan třídní. Při výletu 
na Sněžku se část kluků ze třídy ztratila. Nakonec vše dobře dopadlo. Všichni se šťastně našli.  
 
Tatínek byl Sokol, proto ho po komunistickém převratu zatkli. Spoluvězni ho usvědčili a byl odsouzen na 
10 let. Bylo to v roce 1953. Když viděl pan Hora tatínka u soudu po půl roce, nepoznal ho. Před tím to byl 
vysportovaný ztepilý chlap. U soudu o mnohých výsleších se z něho stala lidská troska. 
 
V osmnácti letech odmaturoval v Teplicích na jedenáctileté škole. Na vysokou školu se dostal, jak vypráví, 
náhodou. Jednak kvůli tomu, že jeho tatínek byl politicky persekvovaný, ale také kvůli jednomu pokusu 
s raketovým autíčkem, u kterého se zranili nejen kamarádi, ale i pan Hora. 
 
Po vysoké škole, během které prodělal vojenské školení nastoupil na rok na vojenskou službu, kde stavěl 
pontonové mosty.  
 
Po vojně se pustil do své oblíbené stavařiny u Pozemních staveb v Teplicích. Jednou mu v projekci, 
z důvodu, že uměl anglicky, přidělili dva občany z Ghany jako praktikanty. Ty vyučoval anglickému jazyu. 
Vedení podniku mu nabídli stáž v samotné Ghaně. Ale po konzultaci s geology, kteří mu to nedoporučili 
z důvodu, že podnebí v Ghaně není vhodné pro Evropana. 
 
Po vojně nastoupil do nové projekce v Teplicích. Sám se podílel na projektování administrativní budovy 
skláren v Teplicích, administrativní budovy elektrárny v Ledvicích.  
 
Při jedné konzultaci s hygienikem zjistil, že hodnoty exhalací v Teplicích a Krušných horách jsou tak vysoké, 
že jej to přimělo k rozhodnutí, hledat domov někde jinde. Volba padla na Karlovy Vary. V Karlových Varech 
nastoupil u Pozemních staveb. Ty mu nabídly byt za desetileté nevolnictví, což znamenalo, že nemohl 
nastoupit do jiného zaměstnání. U této firmy projektoval sídliště ve všech třech okresních městech.  
 
Po revoluci se začal se svým synem věnovat velice zajímavé a vysoce profesionální aktivitě, kterou je 
letecké snímkování. Jeho práci můžeme spatřit na pohledech s leteckým pohledem na česká města¨. 
 
Po revoluci se pustil do obnovy Sokola v Karlových Varech. Sokolem a sokolským hodnotám zůstal věrný 
celý život.   



 

http://zakrasnejsivimperk.cz/?p=108901 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecbrezovice.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=1030&width=412 


